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Egy évvel ezelőtt elindult 
a Szent István Egyetemen 

a favizsgáló és faápoló szak
irányú továbbképzési szak, 
az első évfolyamban 23 fővel. 
Közülük tizennégyen állam
vizsgáztak és kaptak diplo
mát. E keresztféléves évfo
lyam mellett 15 hallgatóval 
rendes félévben elindult a 
második évfolyam, számukra 
már a második tanulmányi 
félév kezdődött el. A leg
utóbb pedig 23 fővel újabb 
keresztévfolyam is elindult.

Az első évfolyam hallgatói 
jellemzően a már évek óta fa
ápolással foglalkozó szakem
berek voltak. A Soproni Egye
tem és a Szent István Egye
tem között a Magyar Faápo
lók Egyesülete maradt a híd, 
az összeköttetés. Dívós Fe
renc egyetemi docens és 
Puskás Lajos tudományos 
munkatárs Sopronból járnak 
Budapestre oktatni, mellet
tük Diószegi Magdolna egye
temi adjunktus (SZIE) tanít. 
Szaller Vilmos, a Főkert Non
profit Zrt. favédelmi munka
csoportjának vezetője, Ocs
vá ri Gábor erdőmérnök és 
Lukács Zoltán a gyakorlati 
vonalat képviselik az oktatók 
között. Meghívták Tuba Ka
talin adjunktust a Soproni 
Egyetemről, hogy a társnövé
nyek kórokozóiról és Hrotkó 
Károly egyetemi tanárt (SZIE), 
hogy a kínai faápolásról tart
son előadást. Hrotkó Károly 
vállalta az államvizsgabizott
ság elnöki tisztjét is. Öröm
mel tapasztalták, hogy a fa
ápoló szak hallgatói között 
csak olyanok vannak, akik a 
tudás, a szakma miatt jönnek 
el, ami nagy öröm számukra, 
emelte ki Lukács Zoltán.

A harmadik évfolyam hall
gatói között már több az 

olyan szakember, akiket az 
önkormányzatok küldenek, 
vagyis ugyancsak a gyakorlat
ból érkezett kertészek. Az 
volna a jó, ha a köztudatban 
elterjedne, hogy létezik ez a 
képzés, és ha valamilyen fa
ápolással kapcsolatos feladat 
megoldására van szükség, ak
kor ezeket a szakembereket 
hívnák, mondta az egyesület 
elnöke.

Évenként rendeznek majd 
szakmérnököknek szóló to
vábbképzést. A favizsgálat 
módszerei gyorsan fejlődnek, 
a kórokozók, kártevők is vál
toznak, ezért minden évben 
új szakmai ismereteket tud
nak átadni, mondta Lukács 
Zoltán. A bükfürdői konferen
cián négy külföldi előadót 
hívtak meg a faápolás téma
körében. Az ő ismereteik min
dig tanulságosak, a magyar 
szakemberek között igény 
volt a külföldi tapasztalatok 
jobb megismerésére. Az egye
sület a faápoló szakma isme
reteinek bővítésére éven
ként két alkalommal szervez 
majd rendezvényeket.

A Magyar Faápolók Egyesü
letének bükfürdői közgyűlé
sén adták hírül, hogy elké
szült a faápolók jegyzéke, a 
Minősített Favizsgáló jegyzék. 
A faápoló szakemberek két 
évre kapják meg a jogosultsá
got, és ez alatt a két év alatt 10 
pontot kell szerezniük az 
egyesület által szervezett szak
mai konferenciákon. Olyan fa
ápoló szakemberek kerültek 
most a jegyzékbe, akik akár 
oktatói, akár diplomázó olda
lon közreműködtek a szak
képzésben, illetve szakmai ta
pasztalatuk, gyakorlatuk ki
emelkedő. Akik a jegyzékben 
szerepelnek, azokról elmond
hatjuk, hogy megszerezték az 

Favizsgálók, faápolók
A magyar zöldszakma februári, bükfürdői konferenciáján a Magyar 
Faápolók Egyesülete is szervezett taggyűlést és szakmai napot. 
Az esemény kapcsán Lukács Zoltánnal, az egyesület elnökével a faápoló 
szakmát érintő legfontosabb tavalyi eseményekről beszélgettünk.
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általunk ismert szakmai isme
retanyagot faápolás, favizsgá
lat és szaktanácsadás terén; 
továbbá a szakvéleményeket 
azonos formában, azonos 
alapelvek és ismeretek alap
ján állítják ki – fogalmazott 
Lukács Zoltán. A szakmai jegy
zéknek jelenleg még nincs 
olyan hozadéka, mint a tájépí
tészeknél, hogy csak az tervez
het, akinek jogosultsága van. 
De ez lesz a következő lépés. 
Ha már száz képzett faápoló 
lesz a jegyzékben, akkor köt
hetik valamilyen jogosultság
hoz például a bírósági ítélete
ket, vagy a biztosítói döntése
ket. Az egyetemi képzés ön

költséges, szerették volna, hogy 
súlya legyen, megfizettetik a 
hallgatókkal, akik ezért el is 
várják a tudást. Az egyesület 
terve az volt, hogy az egyik év
folyamot Buda pesten, a kö
vetkezőt Sopronban szerve
zik, de végül a soproni diákok 
is Budapestre jönnek a faápo
ló szakmér nök kép zésre.

Az egyesület taglétszáma 
folyamatosan nő. Jelenleg 
akik végeznek a szakmérnök
képzésen, azok automatiku
san bekerülnek a minősített 
favizsgálók jegyzékébe, de 
két év múlva ezt már az egye
sületi tagsághoz kötik.

Megyesi Éva

A Szent István Egyetem Favizsgáló és faápoló szakirányú to
vábbképzési szakán végzett szakemberek ismerik a faápolás 
történetét és a fabiológiai kutatások legújabb eredményeit. 
Tisztában vannak a fák odvasodásának biológiájával, a fák ter
mészetes védekezési mechanizmusával, tudják a CODIT alap
elvet, a favizsgálat legújabb módszereit. Elsajátították a kor
szerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és ér
tékbecslési módszereket. 

Ismerik és fölismerik a fahibákat, a fabetegségeket, tud
ják a fák életfeltételeinek javítási módszereit, a gyökérkeze
lési módszereket és a fasebészeti eljárásokat. Ismerik a dísz
fák metszésének technológiáját és a statikai megerősítési 
eljárásokat, jól alkalmazzák a fakivágási technikát, a faápo
lás eszközeit és gépeit városi környezetben, továbbá tisz
tában vannak a faápolási technikákkal, illetve a dendro
taxonokkal.

Követik és ismerik a szakirodalmat, alkalmasak a szaktudá
son alapuló, kritikus értékelésre. A favizsgálat és faápolás te
rületén problémamegoldó képességeket sajátítanak el, isme
rik a favizsgálat és a faápolás részfolyamatait, szélesebb körű 

szemléletmódjuk alakul ki. Bővebben: https://kertk.szie.hu/
kepzesek/szakiranyutovabbkepzesek/favizsgaloesfaapolo
szakiranyutovabbkepzesiszak.

A Magyar Faápolók Egyesülete 2018ban minősített favizs
gáló tanúsítványokat adott ki. Az egyesület célja, hogy a mi
nősített Favizsgálók jegyzékében szereplő, faápolási/favizs
gálati szakképesítéssel rendelkező kollégák végezhessenek 
favizsgálatokat a kiemelt dendrológiai vagy történelmi érté
kű, valamint a belterületen élő fákon. A tanúsítványt azon fa
vizsgálók kapják meg, akik eddigi favizsgáló tevékenységük
kel azt kiérdemelték, oktatóként vettek részt a faápoló és fa
vizsgáló szakmérnökképzésben, vagy sikeresen elvégezték, 
és szakirányú diplomát szereztek a faápoló és favizsgáló 
szakmérnökképzésben.

Az MFE által kiadott tanúsítványok szavatolják, hogy a mi
nősített favizsgálók rendelkeznek a favizsgálat elvégzésé
hez és dokumentálásához szükséges szakmai tudással és 
munkájukat az MFE elfogadott szakmai irányelveit követve, 
megbízhatóan végzik. Szakvéleményük tudományos meg
alapozottsággal készül, közérthető, reális adatokat tartal
maz, amelyek azonos eljárási feltételek mellett ellenőrizhe
tők, visszaigazolhatók.

(Forrás: faapolok.hu)

Minősített szakemberek

KÖNyvAJáNLó

Jubileumi kiadvány 
a hazai botanikus kertekről
Az 1992ben életre hívott Magyar Arborétumok és Bo
tanikus Kertek Szövetsége csaknem félszáz hazai gyűj
teményes kertet tömörít. Fennállásuk 25. évfordulójára 
kiadványt jelentettek meg, amely száz oldalon 45 hazai 
botanikus ker
tet és arborétu
mot mutat be az 
érdeklődőknek, 
méghozzá oly 
módon, hogy azt 
nemcsak a bo
tanika, a kerté
szet iránt érdek
lődő szakembe
rek, kertbarátok, 
vagy a turiz
mussal foglalko
zók forgathatják 
haszonnal, ha
nem a szélesebb 
nagyközönség, 
így például azok 
a családok is, 
akik természetközeli szabadidős programokat keres
nek. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Mi
nisztérium támogatta. A kötet a Fővárosi állat és Nö
vénykert Alapítványának ajándékboltjában és webshop
jában, illetve a hazai gyűjteményes kertekben vásárol
ható meg 2000 forintos áron.

DuMMEL DáNIEL ÉS KuLCS ZSOLT FELvÉTELEI


